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SYARAT PERKULIAHAN

Membawa semua sarana yang dibutuhkan (kertas A4, pensil, 

penghapus, penggaris, pena hitam/ drawing pen)

Berpakaian yang rapi

Alat Komunikasi mode SILENT

Semua tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan TEPAT WAKTU

Minimal kehadiran 75 %

Komponen Penilaian : TUGAS = 50 %, UTS = 20%, UAS = 30%



Komik adalah dunia “tutur gambar” (Toni Masdiono)

KOMIK ?

Komik adalah gambar-gambar serta lambang-lambang  yang 

terjukstaposisi (berdekatan) dalam turutan tertentu untuk 

menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari 

pembacanya (Scott McCloud; understanding comics)

Komik adalah tatanan gambar dan kumpulan kata yang 

berurutan (Will Eisner; komikus senior & Bapak Buku Komik di Amerika)



KOMIK ?

Komik adalah Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita, biasanya dicetak di atas kertas dan 

dilengkapi dengan teks.



BUDAYA KOMIK

#Eropa

Tintin” 1929 oleh 

Herge, seniman 

dan komikus 

berkebangsaan 

Belgia

“Asterix” karya 

Uderzo.



BUDAYA KOMIK

#Amerika

Tahun 1930-an

Superman, 

Batman, 

Spiderman, Hulk, 

Thor, dll



BUDAYA KOMIK

#Asia

Setelah PD2 

diawali oleh 

Jepang

Osamu Tezuka: 

pelopor komik 

Jepang 

(pengarang 

astroboy)



BUDAYA KOMIK

#Indonesia

Masa keemasan komik Indonesia 

berlangsung pada tahun 1980. 

Tema petualangan pendekar-

pendekar silat dan superhero, 

misalnya Si Buta dari Gua Hantu, 

Siluman serigala Putih, Tuan Tanah 

Kedaung, Si Djampang, Panji 

Tengkorak, Godam, Gundala, dan 

lain-lain



KOMIK ONLINE



SILABUS PERKULIAHAN

Minggu 1   Pengenalan & wawasan komik [PR: Menyusun naskah komik]

Minggu 2  Comic Script

Minggu 3 Gaya gambar,Konsep verbal & Visual tokoh komik beserta atribut 

pendukung

Minggu 4 Mengenal berbagai macam ekspresi wajah tokoh komik

PR: Mengenal berbagai gesture tubuh tokoh komik

Minggu 5   Merencanakan dunia dalam komik (obyek/latar belakang/tempat 

tinggal keseharian para tokoh komik)

Minggu 6 Balon kata, sound effect, efek latar belakang, dan panel komik

Minggu 7   Membuat cover komik yang baik



TUGAS 1 ; MEMBUAT NASKAH CERITA

Naskah ditujukan untuk  8 halaman komik

Tema bebas (non SARA)

Tekankan konsep yg unik (karakter/ penokohan/ peristiwa,dll)

Print out A4


